GERBIAMI TĖVELIAI,
Lopšelio-darželio „Pasaka“ pagrindinis
tikslas
–
užtikrinti
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo teikimą, kurti šiuolaikinę
ugdymo aplinką atsižvelgiant į ugdytinių ir jų
tėvelių poreikius, finansines įstaigos galimybes.
2020-2021 metais įstaiga dėmesį skirs:
ugdytinių draudimui nuo nelaimingų atsitikimų,
„Pelėdžiukų“ grupės remontui, STEAM
laboratorijos, lauko aikštelės, tyrinėjimo zonų
kūrimui, rūpinsimės belaidžio interneto zonų
plėtra, tęsime projektinę veiklą ir kt.
Per 2019 metus įstaiga gavo paramą
pinigais 2 803,17 Eur, iš jų - 2% GPM pagal
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymą – 2 577,82 Eur (~ 217 Eur mažiau nei
2018, bet 407 Eur daugiau nei 2017 m.). Taip pat
sulaukta paramos daiktais/paslaugomis už 3 592,20
Eur.

-

2019 m. iš paramos lėšų įstaiga sumokėjo už:
lauko iškabą „Pasaka“
522,72 Eur;
sferinius veidrodžius
538,01 Eur;
baldus „Viščiukų“ grupei
1 963,00 Eur;
pastato sienos dažymo darbus 1 400,00 Eur;
dekoraciją „Medis“
1 500,00 Eur;
maitinimo paslaugą įstaigos jubiliejui
1 000,00 Eur.
kt. prekes, paslaugas
73,97 Eur.

Lopšelis-darželis „Pasaka“ yra labai
dėkingas savo bendruomenei už kasmet skiriamą
paramą, pagalbą ir idėjas veiklos tobulinimui bei
jaučia atsakomybę už racionalų paramos lėšų
panaudojimą.
Paramos sąskaitoje 2019-12-17 yra
5 190,40 Eur likutis.

Visi mūsų planuojami atlikti darbai būtų
neįmanomi be lopšelio-darželio bendruomenės
pritarimo ir paramos.
PAREMTI ĮSTAIGĄ GALITE:
- skirdami paramai iki 2% nuo pajamų
mokesčio (GPM). Prašymo formą FR0512 galite
užpildyti el. būdu prisijungę prie elektroninio
deklaravimo sistemos svetainės:
https://deklaravimas.vmi.lt
- pervesdami pinigines lėšas į įstaigos paramos
sąskaitą:
Gavėjas: Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“
Gavėjo kodas: 290527520
Atsiskaitomoji sąsk.: LT10 7300 0100 7732 3911
Bankas: AB "Swedbank"
Banko kodas: 73000
Vaikų ugdyme prireikia pačių įvairiausių
daiktų, todėl mums svarbi ir nepiniginė parama –
parama daiktais ir paslaugomis. Apie savo
paramos galimybes informuokite grupės auklėtoją,
ūkvedį, direktorę.
Mes tikimės, kad bendruomenė bus dosni ir šiais
metais, paramos lėšos padės kurti šiuolaikinę
ugdymo aplinką bei įgyvendinti įstaigos prioritetus.
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